
 

 

FADE IN: 

นอก. สระนํ้า – บนสะพาน – ค่ํา 

EXTREM LONG SHOT -  สระน้ํา. ยามค่ํา ดวงจันทรกลมโต  

TILT DOWN ผิวนํ้า. เงาดวงจันทรเพ็ญ สองกระทบผิวน้ํา มองเห็นสะพานเล็กๆ ย่ืนลงไปในน้ํา 
ฝงดานซาย ขวา เห็นกลุมตนกลวย. บนสะพาน เห็นหนุมสาวคูหนึ่ง น่ังพรอดรักกัน 

ANGLE ON – ไม / สไบทิพย – ตอเนื่อง 

ไม ชุดไทยพื้นบาน นอนหงาย หัวหนุนตัก สไบทิพย ชุดไทยโบราณ เทาของสไบทิพย หยอนถึงพื้น
นํ้า แกวงไกว ผิวน้ํากระจายเปนร้ิวโคงสวยงาม ทั้งสองสบตากัน หวานซึ้ง มีดวงจันทรเต็มดวง ลอย
เดนแทรกตรงกลาง เสียงเพลงลูกทุง แผวไกลๆ ไม เปาขลุยคลอตาม เบาๆ 

ไม 
สะไบ 

สไบทิพย 
ขา 

ไม 
 (ย้ิมหวาน) 
พ่ีมีเรื่องสําคัญจะบอก 

สะไบทิพย 
อะไร? 

เสียง นางอิ่ม แมของไม ดังแววๆ มาจากบนบาน 

อ่ิม (O.C.) 
ไม ... หายหัวไปไหนเนี่ยะ ใบตองหมดอีกแลว แก
ไปตั้งนาน มัวทําอะไรอยู ใหไปตัดใบตอง ไมไดไป
ขึ้นตนมะพราว เออ ทําเปนเหลวไหล 
 (FADE OUT) 

ไม สะดุง ลุกขึ้นนั่ง ไมสบตาสไบทิพย ครูใหญ ถอนหายใจ แววตาเศรา ผิดหวัง  
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สไบทิพย 
มีอะไรหรือจะ พ่ี 

DISSOLVE TO: 

ใน.  บาน  -  ค่ํา 

ANGLE ON – อิ่ม. 

นางอิ่ม วัย 50 เศษ ชุดพื้นบานไทย นั่งที่พื้น จากดานขวาของนางอ่ิม มองเห็นประตูบาน หาง
ออกไปราว 5 กาว อ่ิม กําลังหอขาวตมมัด f.g. ขาวตมมัด วางอยูบนกระดง b.g. เตาถาน 
ควันลอยฟุง 

ไม ถือมัดใบตองในมือ เดินประตูบานเขามา อ่ิม หันไปมอง ไมเดินมานั่งขางๆ อ่ิม วางใบตองมัดไว
ขางตัวของนางอ่ิม 

TWO SHOT – อิ่ม / ไม. 

อ่ิม พูดกับไม แตสายตา ยังอยูที่มือ กําลังหอขาวตมมัด 

อ่ิม 
 (แววตากังวล) 
ไมเอย ถาขายหมดนี่ มันก็ยังไมพอ คาสินสอด
ทองหมั้นของเอ็งหรอก 

ไม 
ทําไม เราไมทําขนมอยางอ่ืนเพ่ิมละแม  

อ่ิม 
 (มองหนาไม) 
แคนี้ก็ยังขายไมหมด ทํามากกวานี้ จะเอาไปขาย
ใหใครละ 

ไม 
ฉันหมายถึง ขนมสอดไส แปงขาวหมาก แลวก็
บวชกลวย นะแม 

ไกล – อ่ิม. มองหนาลูกชาย แลวสายหนา ย่ืนมือควาใบตองมาตัด ไม ชวยแม 
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DISSOLVE TO: 

นอก.  สระนํ้า – บนสะพาน – ค่ํา (วันถัดมา) 

ANGLE ON – สไบทิพย / ไม. 

สไบทิพย กับ ไม นั่งหันหลังชนกัน เทาของสไบทิพย แกวงน้ําไปมา เสียงเพลงลูกทุงเศราๆ แผว
ไกลๆ ไม ฮัมเพลงตาม ไม แววตาเศรา สไบทิพย หันไปมอง ไม  

สไบทิพย 
พ่ีไม เมื่อวาน พี่วามีเรื่องสําคัญจะบอกสไบ 

ไม 
หมูนี้ พี่กับแมขายของไมคอยได แลวอยางนี้ พี่คง
มีเงินไมพอ เปนคาสินสอดไปขอ สไบ 

สไบทิพย 
 (ประคองใบหนาของไมในมือ ย้ิม) 
โถ! เร่ืองแคนี้เอง สไบ ชวยแมอ่ิมไดนะ 

ไม 
 (ย้ิมมีความหวัง) 
ชวยยังไง สไบ จะไปชวยพี่กับแมขายขนมเหรอ 

MEDIUM SHOT – สไบทิพย.  ย้ิม สายหนา 
DISSOLVE TO: 

นอก.  ตลาด – เชา 

LONG SHOT – อิ่ม / ไม. 

อ่ิม กับ ไม วางถาดขาวตมมัด ขนมสอดไส แปงขาวหมาก บนแครไม กลุมชาวบาน 3 กลุม เดิน
ผานแครไม แตละกลุมที่เดินผานไป ขนมท่ีวางบนแคร หายไป คราวละ 1/3  

TWO SHOT – อิ่ม / ไม. 

ไม กับ อ่ิม มองถาดบนแคร มีขาวตมมัด เหลือสองสามมัด ไม จับมือแม เขยา ดีใจ  
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BIG MEDIUM SHOT – อิ่ม. สายตาเปนประกาย มีความหวัง. ZOOM OUT / PAN TO 
– เส่ียใหญ. เดิน ยิ้มกริ่ม ทําตาเจาชู มาทัก PAN BACK / TWO SHOT – อิ่ม. ย้ิมเขิน
อาย 

เฒาแกใหญ 
แมอ่ิมจะ พรุงนี้ ฉันขอเหมาขนมของแมอ่ิม
ท้ังหมดน่ี ไปเลี้ยงพวกกุงเทพที่มางานบุญกฐิน จะ
ไดไหมจะ ทั้งหมดนี่เลยจะ ออ มะรืนนี้ดวย แตเอะ 
มะเร่ืองอีกวัน แลวก็- 

INTO FRAME – เจเนียน. เดินเขามา เอาศอกกระทุงสีขาง เฒาแกใหญ 

เนียน 
น่ี นี่ นี่ จะมากไป เผ่ือคนอ่ืนเคามั่ง 
 (ย่ืนหนาพูดกับ อ่ิม)  
แมอ่ิมจะ ฉันขอเหมาแปงขาวหมากซักสองรอยหอ 
 (สงย้ิมหวาน ใหไม) 
ใหไมไปสงที่รานของฉัน ตั้งแตพรุงนี้เลย จะไดไหม
จะ 

เฒาแกใหญ 
 (ผลักเจเนียนถอยหางออกไป) 
อีเนียน วาแตกู มึงนะแหละ ปะเด๊ียะ 
 (ย่ืนมือจะตบ) 

TWO SHOT – เจเนียน / เฒาแกใหญ. ทําหนาถมึงทึงใสกัน ครูหนึ่ง เฒาแกใหญ ย้ิมให อ่ิม 
เจเนียน ย้ิมให ไม แลวแยกยายกันไป 

DISSOLVE TO: 

ใน. บาน – ค่ํา. 

MEDIUM – อิ่ม. นั่งพักผอนบนเตี่ยง มองลูกชาย  

TRACKING – ไม. เดินไปที่ตู เปดตู อุมถังไม เดินไปนั่งใกลๆ แม.  

CLOSE ON – อิ่ม. รับถังไม เปดออก อ่ิม / ไม กมมอง  CLOSEUP – เงินในถัง.  
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BACK ON – อ่ิม / ไม. ไมหัวเราะดีใจ อ่ิม ย้ิมนอยๆ ตาเปนประกาย มองหนาลูกชาย มี
ความหวัง 
FLASHBACK TO –  

นอก. ลานบานของกํานันตง  – เย็น. 

เรือนกลวยไม  - กํานันตง. กําลังรดน้ํากลวยไม   

ใตถุนบาน – ไอวุน. ไอวุน ลูกชายกํานันตง กับเพื่อนๆ กําลังใหน้ําไกชน ไอวุน อุมไกชน ลุกข้ึน
ยืนมองนางอ่ิม 

กํานันตง - ไดยินเสียงนางอิ่ม เรียก หันไปมอง นางอ่ิม ไม เดินเขาไปไกล 

ตง 
 (หันไปมองแมอ่ิม เยยหยัน) 
แมอ่ิม ไอไม ขาบอกแลวใชไหมวา ถาหาคา
สินสอดทองหมั้นลูกสาวขาไมได ก็ยังไมตองมา 

วุน 
 (เดินมาประชิดตัว ไม ย้ิมเยาะ) 
ม่ึงเนี่ยะนะ ... คิดจะมาเปนนองเขยกู 

END OF FLASHBACK 

ANGLE ON – ไม เดินไปที่หนาตาง ดานที่ติดกับทานํ้า 

ไม 
 (ตะโกน) 
ไอไมมีเงินจะไปขอสไบแลว สไบไดยินไหมจะ 

นอก.  บาน  –  ตอเนื่อง 

LONG SHOT / P.O.V. – สไบทิพย.  ไมยืนเกาะหนาตาง ตะโกน 
DOSSOLVE TO: 

นอก. สระนํ้า – ค่ํา (สิบวันถัดมา) 

VERY LONG SHOT – สระนํ้า. มองเห็น ตนกลวยหายไปทั้งสองฝาก เหลือสามสี่ตน 
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สระน้ํา – บนสะพาน – ไม / สไบทิพย. 

ไม ยืนกุมมือ สไบทิพย สบตากัน ไมย้ิมระร่ืน สไบทิพย ย้ิมนิดๆ 

ไม 
สไบจะ ตอนน้ี พี่กับแม เก็บเงินไดเยอะแลว 
อีกไมนาน พี่จะไปสูขอ สไบแลว ดีใจไหมจะ? 

สไบทิพย ย้ิมเจ่ือนๆ มองไปทางตนกลวย ที่เหลือสามสี่ตน 
DISSOLVE TO: 

ใน.  บาน – ค่ํา (วันถัดมา) 

ANGLE ON – อิ่ม 

อ่ิม กําลังตัดใบตอง ที่เหลือสองสามใบ  b.g. หอขนามเรียงราย วางแต็มกระดงบนพื้น ดานขาง 
มีซึ้งนึ่ง ตระกรา อุปกรณทําขนม วางกระจาย 

อ่ิม 
ไมเอย ไปตัดใบตองใหแมหนอย นี่ก็ใกลจะ
หมดแลว เห็นทีจะตองรีบๆ หนอย วันนี้จะตองทํา
เพิ่มอีก 

ไม (O.S.) 
จะแม 

DISSOLVE TO: 

นอก. สระนํ้า - บนสะพาน - ตอเนื่อง 

VERY LONG SHOT – สระนํ้า. 

มองเห็น ตนกลวยเหลือเพียงสองตน ไม เดินถือมีด ตรงไปตนกลวยตนหนึ่ง ตัด ตนกลวยตนหนึ่ง 

MEDIUM SHOT – สไบทิพย. 

สไบทิพย ยืนดูไมกําลังตัดกานกลวย ที่เหลือจนตนโกรน เหลือเพียง ตนเดียว ที่ยังไมไดตัด  

TIGHT ON – สไบทิพย. มองดูดวยสายตาวิตกกังวล 
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P.O.V. – สไบทิพย.  ไม อุมกานใบตองเต็มอก เตรียมจะเดินขึ้นบาน เห็นสไบทิพยยืนดูอยู จึง
สบตาให 

TWO SHOT – ไม / สไบทิพย. 

ไม 
อาว! สไบ ยังไมกลับเหรอจะ ทําไมมายืนอยูตรงนี้ 

สไบทิพย 
สไบมารอพ่ีอยูท่ีนี่ตั้งนานแลว วาจะบอกพี่ 

ไม 
เรื่องอะไรหรือจะ? 

สไบทิพย 
พ่ีจะตัดเอาไปทําไมต้ังเยอะแยะ เหลือไวมั่งเถอะพี ่

ไม 
ตอนนี้ ขนมของแม ขายดีมาก ตองทําเพ่ิม มันก็
ตองใชใบตองเยอะอยูดีนั่นแหละจะ  

CUT TO: 

ใน.  บาน – ตอเนื่อง 

ANGLE ON – อิ่ม มองไปที่ประตู  

อ่ิม 
ใบตองไดรึยังละ ไม 
 (รําพึงกับตัวเอง) 
หายไปไหนต้ังนาน ใชอะไรก็โอเอ จะใหแมเดินไป
ตัดเองเลยเรอะ ... เอาไปก็ได 

อ่ิม ลุกขึ้นยืน ความีดโต เหน็บที่ขางฝา เดินออกจากประตูบานไป 
CUT TO: 

นอก.  สระนํ้า – บนสะพาน - ตอเนื่อง 
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TWO SHOT – ไม / สไบทิพย 

ไม 
เสียงแมเรียกแลว พี่เอาใบตองไปใหแมกอน สไบ
รอที่นี่นะจะ ประเด๋ียวพี่จะลงมาหา 
 (เอ้ียวตัวเดินจากไป) 

สไบทิพย 
 (วิตกกังวลมาก กวักมือเรียก) 
พ่ีไม 

CUT TO: 

นอก. ทางเดิน – ตอเนื่อง 

อ่ิม เดินตรงไปที่ริมสระน้ํา 
CUT TO: 

นอก. สระนํ้า – บนสะพาน – ตอเนื่อง 

อ่ิม เดินไปถึงตนกลวย ท่ีเหลือเพียงตนเดียว  

สไบทิพย - ตกใจ เมื่อเห็น อ่ิม เหว่ียงมีด ฉับ ไปที่โคนตนกลวย เสียงหวีดรอง ดวยความ
เจ็บปวดของสไบทิพยดังกอง แตอ่ิมไมไดยิน 

CGI – ทองฟาปนปวน ลมพัดกรรโชก 

สไบทิพย – นั่งกอดลําตัว ดวยความเจ็บปวด รางเริ่มเลือนลางลง  

สไบทิพย 
 (รองไห) 
พ่ีไมจา พี่ไม สไบ เจ็บปวดเหลือเกิน ทําไมทํากับ
สไบอยางง้ี หยุดเถอะแมอ่ิม หยุดเถอะ 

FADE TO: 

นอก. ตลาด – เชา  (สามวันถัดมา) 

SUMPERIMPOST: สามวันตอมา 
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VERY LONG SHOT – อิ่ม / ไม. วางถาดขาวตมมัด ขนมสอดไส แปงขาวหมาก บนแครไม 
กลุมชาวบาน 3 กลุม เดินผานแครไม แตละกลุมที่เดินผานไป ขนมท่ีวางบนแครก็ไมไดหายไป มันยัง
เหลือเทาเดิม 

TWO SHOT – ใกล – อิ่ม / ไม. มองถาดบนแคร มีสีหนาวิตกกังวล  
DISSOVLE TO: 

นอก. บาน ทางเขาบาน – สาย 

VERY LONG SHOT – นางอ่ิม เดินนําหนา ไมหาบขนมเดินตาม ผานประตูบานเขาไป อยาง
เชื่องชา บรรยากาศเศรา 

ใน.  บาน – ตอเนื่อง 

ประตูบาน – อ่ิม กับ ไม หาบขนมที่เหลือมากมาย เขาประตูบานมา วางหาบลง  

CLOSE ON – หาบขนม. ขนมเหลือมากมาย  

อ่ิม - สบตากับไม ดวยแววตาเศราท้ังคู 
DISSOLVE TO: 

นอก. สระนํ้า – บนสะพาน – ค่ํา 

LONG SHOT – บนสะพาน.  

ไม นั่งหอยเทา บนสะพานคนเดียว ทามกลางแสงจันทร เสียงเพลงเศราๆ แววมาแตไกล ZOOM 
OUT 

SUPERIMPOS:  เมื่อความโลภ เขามาเยือน ความรัก ก็หายไป 
V.O. 

อยาปลอยใหจิตใจของเรา ไหลไปตามกระแสความ
โลภ มันอาจทําลายทุกสิ่งทุกอยาง แมกระทั่งคนท่ี
คุณรัก ชีวิตที่พอเพียง ยอมนํามาซ่ึงความผาสุก  

SUPERIMPOS:  โลโก นิเทศศาสตร ม.เกริก และอ่ืนๆ  
FADE OUT. 
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THE END 


